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Caríssimos irmãos e irmãs

Hoje esta igreja está cheia de vós; o vosso Bispo é quem vos apresentou: os sacerdotes, as
religiosas e tantos outros doentes que sofrem. Esta igreja, Basílica Catedral, está fisicamente
cheia de vós. Desejaria dizer-vos que ela está sempre cheia de vós. Estais aqui presentes, e de
um modo todo especial, talvez mais do que outros, porque estais muito perto de Cristo
crucificado. Isto é um mistério, é o mistério de Deus que quis salvar-nos mediante a humilhação,
a crucifixão do seu Filho, o Verbo de Deus feito homem. É ainda um mistério que esta cruz seja
compartilhada por tantos homens e mulheres, irmãos e irmãs. É um mistério!

E eis que hoje esta igreja, de modo físico cheia de vós, mas também sempre cheia de vós
misticamente, vós a construís de modo muito especial, porque sois os herdeiros, os mais
privilegiados, dos sofrimentos de Cristo e da sua Cruz.

Percorrendo a nave desta igreja, estendi as mãos a todos os que estavam junto da balaustrada. E
depois, através deles, este gesto foi transmitido aos outros. Este é um significativo sinal: dei-vos
as minhas mãos para vos mostrar estarmos unidos, ou melhor, para vos manifestar o meu
profundo desejo de estarmos sempre mais unidos. Desejo tanto esta união com os que sofrem;
ela é a minha força, porque ela é a Cruz de Cristo e, esta, encontra-se presente no vosso
sofrimento.

Quero abraçar-vos a todos, quero abraçar cada um, desejaria estar unido a cada um e
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recomendo-me às vossas orações e aos vossos sacrifícios. Recomendo-me e também toda a
Igreja e o mundo, um mundo que corre um risco sempre maior e sente a necessidade sempre
maior da Cruz e da redenção. Eis porque vos recomendo a Igreja e o mundo, e também a minha
pessoa, como Bispo e Papa que deve servir a Igreja e o mundo.

Uma última palavra desejo dirigir aos que vos assistem, às diversas pessoas, mulheres e
homens, da UNITALSI e de outras Associações..

Irmãos e irmãs, agradeço-vos esta contínua atitude de bons samaritanos. Sou grato e digo-vos
apenas isto: perseverai!

Agora, caríssimos, expressemos a nossa fé cantando o Pater Noster, e em seguida, juntamente
com os Bispos aqui presentes, conceder-vos-ei a Bênção Apostólica.
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